เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕

ทีว่ า เหลือเชือ่
(ลูกศิษยจากจังหวัดจันทบุรกี ราบนิมนตไปรับผาปาชวยชาติ ที่กิ่งอําเภอคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี ราวเดือนมกราคม ๒๕๔๖) เรื่องนี้ก็อยูกับทานลภ ทานวัลลภเปนผูจ ดั การ
โครงการเรือ่ งราว มีใครมานิมนตติดตออะไร ๆ ก็นาํ เรือ่ งมาหาเรา ถามถึงเหตุถึงผล ขัด
ของหรือสะดวกยังไงตอยังไงเรียบรอยแลว รับแลวทีนก้ี ล็ งในโครงการ ทานลภนีก้ เ็ ปนคน
บานอาง อําเภอมะขาม อยูในวัดปาบานตาดนี้ไปที่ไหนจะเจอตั้งแตพระจันทแหละเต็มอยู
ในวัดนี้ เอากลับคืนเสียบาง ไป มาอยูน ห่ี ลายปแลว ตั้งแตสรางวัดนะพระจันทบุรีไมเคย
ขาดเลย อาว จริง ๆ ตัง้ แตเริม่ สรางวัดเรือ่ ยมา ตั้งแตทานฟกทานอะไรตอเรื่อย จนกระทั่ง
ปจจุบนั นีพ้ ระจันทไมเคยขาดวัดนีน้ ะ ที่อื่น ๆ ยังเคย แตกอนก็เปนทางอุบลฯ ไมขาด ๆ
ระยะนีอ้ บุ ลกับยโสธรเปนคนละจังหวัดแลว ก็เลยมาขึ้นอยูทางยโสธร อุบลจึงขาดไป แต
สําหรับจันทนไ้ี มเคยขาดวัดนะ ติดอยูตลอดเวลา
จังหวัดอื่น ๆ ก็มีอยูทั่วไป แตมกี ารขาดวรรคขาดตอนอยูบ า ง แตสาํ หรับจันทนไ้ี มมี
เลยตัง้ แตตน สรางวัดมาจนกระทัง่ ปานนีน้ ะ วันนีจ้ งึ ไปเทีย่ วคนหาเอา พระจันทอยูที่ไหน
บาง ทําไมหลวงตาจึงมาพูดอยางนั้น ใหไปหาคนเอา มีเทาไร ๆ ขนไปใหหมดไปจันทนะ
เดี๋ยวนี้ก็ดูเหมือน ๓-๔ องค อยูน เ้ี ปนประจําดวย แลวมากกวาจังหวัดอื่น ๆ ดวยนะ แรก
เริม่ จริง ๆ ก็เราไปจําพรรษาทีจ่ นั ท สถานีทดลอง ไปสรางวัดที่นั่น พอออกจากนั้นมาก็มา
พักที่วัดเขานอยสามผาน
ทานฟกตอนเปนฆราวาสไปนิมนตเรามาไปรับเรามาทีเ่ ขานอยสามผาน เลยเริม่ มีวดั
ตั้งแตบัดนั้นมา เรามาพักทีน่ น่ั กับโยมแม พอเราออกจากนั้นมาทางนี้แลว ลูกศิษยลูกหาก็
เลยมาอยูตอกันไป เชน พระสุพัฒน แลวใครตอใคร ทานฟกยังไมอยูนะที่นั่น มาอยูที่นี่
จนกระทั่งโยมพอกับโยมแมปวยลงพรอมกันเลย ไมมีใครดูแลรักษา มีลูกชายคนเดียว เรา
ทราบแลวจึงสงทานฟกไปใหไปดูแลโยมพอโยมแม ทีนป้ี ว ยก็ปว ยอยางยืดยาวเสียดวย คน
หนึง่ มาเสีย คนหนึ่งก็ยังอยูนั่น ตกลงเราเลยสัง่ ใหทา นฟกอยูน น้ั เลย นีล่ ะเรือ่ งราวมัน วัด
นั้นทานฟกจึงอยูเปนประจํา เปนตนเหตุมาจากโยมพอโยมแมทานฟก แตกอนทานฟกอยู
ที่นี่ เวลาโยมพอโยมแมปว ยไมมใี ครดูแลเราเลยสงไปอยูท น่ี น่ั จากนั้นไมชาโยมพอโยมแม
ก็เสียจากไป
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มันก็พอเหมาะพอดีกับทานฟกเปนหัวหนา ไมมใี ครอายุพรรษาแกกวาทาน เราก็
เลยใหอยูน น้ั เลย จึงอยูจนกระทั่งปานนี้ นีล่ ะเริม่ ตนมาตัง้ แตโนนมาสรางวัดทีน่ ่ี ทานฟก
บวชทีแรกทีว่ ดั อโศการาม ปฉลอง ๒๕๐๐ นัน่ ละบวชปนน้ั ละทานฟก ทานพอลีมีงานขึ้นป
๒๕๐๐ เราไปอยูป ระจํางานรวมเดือนละมัง้ เฉพาะงานนัน้ ถึง ๓ อาทิตย งานติดตอกันไป
ถึง ๓ อาทิตย ก็ไดอยูดูแลงานนั้น บวชทานฟกที่นั่น จากนั้นก็ติดตามมาทางนี้ เลยมาอยู
ทางนี้เรื่อยตั้งแต ๒๕๐๐ มัง มาอยูเรื่อยจนกระทั่งโยมพอโยมแมปวยหนักเราสงไป จึงได
อยูท โ่ี นนเรือ่ งราวมัน
คราวนี้ก็กําลังเรงเรื่องทองคํา ทองคําคราวนีเ้ ราจะมอบวันที่ ๑๐ ธันวา นี่ได
ประกาศออกทั่วประเทศไทยแลว ในนามทีห่ ลวงตาเปนหัวหนา พูดอะไรจริงอยางนั้นเลย
ถาลงไดออกแลวก็จริง ๆ นีเ่ ขาจะมีงานวันธนาคารชาติครบรอบ ๖๐ ป เขาก็มานิมนตเรา
ใหไปในงานนี้ เหมือนวาเปนหัวหนานัน้ แหละแตเขาไมพดู อยางนัน้ เราหากรูเ อง เรียกให
สวยงามก็คือวา
ทางฝายพระก็คือนิมนตเราไปเปนเจาภาพรวมกันใหมีงานชาติขึ้นมา
เพราะจะมอบทองคํา ธนาคารชาติเปนทีร่ วมของสมบัตเิ หลานีอ้ ยูใ นธนาคารนัน้ แลวมีงาน
ขึ้นมา พรอมกับวันนั้นจะมอบทองคําดวย ๕๐๐ กิโล เวลานีท้ องคํายังขาดกําลังไลเบีย้ อยู
ใครเขามาวัดนี้ตองระวังตัว ไมระวังไมไดฉวยมับเลย เห็นมีทองคําอยูตามคอหรือขอมือนี้
ไมได ตองระวัง ใครมาตองปดเอาไว ๆ ไมงั้นไมได เวลานีก้ าํ ลังรอนทองคํา
นีก่ ไ็ ดไปแลวทองคําเราในจํานวน ๕๐๐ กิโลนั้นไดไปแลว ๓๓๙ กิโลครึง่ ยังขาดอยู
๑๖๑ กิโล นี่หมายถึงทองคําลวน ๆ นะ สวนบัญชีเงินของเราที่กฐิน ๘๔,๐๐๐ กองนั้นเขา
บัญชีหมดแลว คือถาหากวาทองคํานี้ขาดเทาไร เราก็จะไปถอนเอาเงินจํานวนเหลานีอ้ อก
มาเทาทีจ่ าํ เปน คือใหพอกับจํานวน ๕๐๐ กิโล เหลือจากนีแ้ ลว ถาหากวาเหลือเราก็จะพัก
ไวในธนาคารเผื่องวดตอไป คือแตละงวดนีเ้ ราจะ คือไดประกาศแลวอันนี้ก็ดี หลวงตา
ประกาศเองเปนไปตามนั้นเลย แตละงวด ๆ เวลานี้จะมอบทองคําแตละงวดนี้ใหได ๕๐๐
กิโล คราวนี้จึงตั้งอยางนอย ๕๐๐ กิโลไวเลย หากวาทองคําจะมีเศษมีเหลือบาง อันนัน้ รวม
เปนพิเศษเขาไป แตขาดไมได นีป่ ระกาศแลว จึงเรงใหญเดีย๋ วนีน้ ะ
ที่ทําอยางนี้หลวงตาไดคิดจนอกจะแตก เปนของเลนเมื่อไร คิดจะอุมชาติไทยของ
เราทีก่ าํ ลังจะจม ๆ ทานทัง้ หลายก็ทราบทัว่ หนากันไมใชหรือ คนทั้งประเทศจะไมทราบ
เรื่องราวชาติของตัวเองไดยังไง หลวงตาบัวอยูในปาก็อยูในทามกลางประเทศไทยอีกแหละ
มันก็อดทราบไมได อยูในปาก็เปนปากลางประเทศไทยดวย ก็ทราบซิเรือ่ งราว ทุกสิ่งทุก
อยางประมวลมาหมด นีห่ ลวงตาเรียนใหทราบนะ เขาไปถึงภายในสวนใหญนะไมใชเลน ๆ
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ไปคนเอาบัญชีมา แตเรือ่ งเกีย่ วกับเขามาบอกนีแ้ หม จนรองโกกนะเรา ติดหนี้ติดสิน
พะรุงพะรัง เมือ่ เทียบแลวก็เหมือนกับวา หนีท้ ท่ี บั หัวเราอยูเ วลานีเ้ หมือนกับเหยีย่ วตัวหนึง่
ทีก่ างเล็บไว พวกเราตัวเทาหัวหนูน่ี ถาเขากําเมื่อไรปุบนี้หมดเลยชาติไทยของเรา นี่ละที่
รองโกกนะ
คํานวณดูบญ
ั ชีทต่ี ดิ หนีต้ ดิ สินเขาเทานัน้ ๆ แลวมันฟงไมไดเลย เทากับเขาเปน
เหยีย่ วใหญ อุงเล็บของเขากางไว เขาเปนนายหนีเ้ รา เราเปนลูกหนีเ้ ขาอยูเ ขากําเมือ่ ไรเสร็จ
แตเวลานีเ้ ขายังไมกาํ นีล่ ะเอาตรงนี้ ติดหนีข้ นาดนัน้ หนีเ้ วลานีเ้ ทากับเหยีย่ วใหญแลวนะ
พวกเราเทากับหัวหนูนะ
เราจะเล็ดลอดออกตามชองมือนี้ที่ไหนไดใหดิ้นตั้งแตนี้ตอไป
เวลานีเ้ ขายังไมกาํ นีล่ ะเอาเรือ่ งตรงนีน้ ะ จึงไดตั้งกันเลยทันทีจะออกชองเล็บ ๆ แลวสุด
ทายก็คอยออกได ๆ เปนลําดับ ๆ เวลานีเ้ ปนทีพ่ อใจ สรุปเลยนะ เพราะความดีดดิ้นของพี่
นองทั้งหลาย เราหัวหนานีเ้ รียกวารองโกกจริง ๆ ไมใชธรรมดา คือกระเทือนใจอยางหนัก
ทีเดียว
เกิดมาในประเทศไทยของเราก็ไมมีคราวใดที่จะถึงขนาดนี้ เหมือนคราวนีเ้ ลย เอา
ใหตางคนตางดีดตางดิ้นนะเวลานี้เขายังไมกํา ถาเขากําเมือ่ ไรก็เสร็จ คือเวลาเขากําไดแก
อะไร ไหนเอาหนีม้ า ถาไมมีแลวเมืองนี้เปนเมืองขึ้นของเขาทั้งหมด เปนบอยเขาทัง้ สิน้
ความหมายวางัน้ นะ ถาเขากําก็หมายถึงวาเขาทวงหนีป้ บุ ในเวลานัน้ ตายหมดทั้งประเทศ
เลย แตนี้เขายังไมกํา เอา ใหรีบดิ้นออกชองนี้ ๆ คอยดิ้นไปดิ้นมาก็คอยขึ้น ๆ โดยลําดับ
นีล่ ะเรือ่ งราวเปนอยางนัน้ นะ
คิดดูทองคําเราแตกอนเคยคาดเคยคิดที่ไหนเมื่อไร เวลานีท้ องคําเราก็ไดตง้ั ๕,
๓๙๘ กิโลครึง่ เราเขาคลังหลวงเรียบรอยแลวเวลานี้ ๕,๐๕๙ กิโลครึง่ สวนดอลลารนน้ั ที่
เขาคลังหลวงแลวยังไมถึง ๗ ลาน ถานับบัญชีทอ่ี ยูน ด้ี ว ยกันแลวก็เรียกวา ๗ ลานกวา นีเ่ รา
ก็กะไวจะใหไปพรอมกัน เวลานับ ๕๐๐ กิโลนี้เขาไปก็เปน ๕,๕๐๐ กิโลเขาไปแลวนะ เราจะ
เขยิบ แตกอนเราไมเคยไดใชไหม เวลานีไ้ ด ๕ พันกิโลกวาแลว ดอลลารเราเวลานีก้ ็ ๗
ลาน พูดไดเลย สวนเขาในคลังหลวงแลวไมถงึ ๗ ลาน ขาดบาง แตเรามีอยูใ นบัญชีของเรา
ที่ไดอยูแลวเวลานี้ยังไมเขา กะวาจะใหเขาพรอมกันนี้กับทองคํา ๕๐๐ กิโลนะ เรากะวาคง
ไมต่ํากวา ๒ แสนแหละ ถาหากวาพอได ๓ แสนเราก็จะเอาใหได ๓ แสน เวลานีไ้ ด ๒
แสนกวาไมมากนัก ถึงวันนั้นจะไดมากนอยเพียงไร ก็จะทราบตอนที่จะมอบคลังหลวง
หากวาพอจะไดถึง ๓ แสนแลว เราก็จะออดที่นั่นออดที่นี่เอามาจนได ๓ แสนเขา
เลย ตอนนี้ออดเสียกอน เวลาจําเปนจริง ๆ ตะครุบใหญเลย มันเปนทั้งเสือทั้งหนูหลวงตา
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องคนี้นะ เปนเสือก็ไดเปนหนูก็ได นีเ่ ราก็ไดเห็นชัดเจน ผูว า การธนาคารชาติมาเลาใหฟง
เลย เลาใหฟง แบบเปนทีภ่ มู ใิ จ เงินเราเวลานีเ้ ปนพืน้ ฐานแลวทัง้ ๆ ทีเ่ ราติดหนีเ้ ขาจนจะ
เอาตัวไปไมรอดแลว หายใจแขมว ๆ บัดนีเ้ งินพืน้ ฐานของเรามีเต็มทีแ่ ลว ทีนี้ก็จะกาวออก
หนาเรือ่ ย สวนเงินพืน้ ฐานมีแลว อันนี้ก็มาจากพันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ ๓ แสนลาน
บาทเขามาหนุนปบ เลย อันนีก้ จ็ นผูว า การมาพูด พูดดวยความตืน่ เตนดวยความเหลือเชือ่
เหตุที่เหลือเชื่อก็คือวาคราวกอนมัน ๒ หมืน่ ลานบาท ขายอยูตั้งเทาไรเดือน ( ๒-๓ เดือน
ไมหมด ) ไดหมดหรือไมหมดก็ไมทราบนะ ( ไดหมดครับ)
ตั้ง ๒-๓ เดือนเงิน ๒ หมืน่ ลานบาทขายพันธบัตร แตคราวนีถ้ งึ ๓ แสนลานประชุม
ปรึกษาหารือตั้งแตทานผูใหญสุดลงมา นายกรัฐมนตรีมาประชุมกัน มันไมมีทางออกจะทํา
ยังไง เอาตรงนีล้ ะนะ ขายพันธบัตร แตกอนก็คํานวณกันแลว ทีแรกขายเพียง ๒ หมื่นก็ขาย
ตั้ง ๒-๓ เดือน คราวนีจ้ ะขายตัง้ ๓ แสนจะทําไง ปรึกษาหารือกัน ไมมีทางออกมีทางเดียว
เทานัน้ จึงประชุมปรึกษากันตัดสินใจขายพันธบัตร ๓ แสนลาน ทีนเ้ี วลาขายนีซ่ มิ นั นา
แปลกอัศจรรยวา งัน้ คือไปเชาหนังสือพิมพมาตั้ง ๗-๘ วันเหรอ ( ๗-๘ ฉบับ )
เออ ๗-๘ ฉบับไปเชาหนังพิมพเขามา คือตองจางเขาพูดงาย ๆ วางัน้ ทีนี้พอมาขาย
๒ วันครึง่ เทานัน้ ๓ แสนลานบาทนี้ ๒ วันครึง่ หมดเกลีย้ ง ยังหลั่งไหลจะมาซื้ออีก นีล่ ะทีว่ า
เหลือเชือ่ ไมเคยคาดเคยคิดไวเลย เหลือเชือ่ ไดถึง ๓ แสนลานบาทตอ ๒ วันครึง่ เทานัน้
ทีนี้หนังสือพิมพก็ตองไปคืนเขา คาจางจายครึง่ ๆ คือไมไดออกทางหนังสือพิมพนั่นเลย
จะออกอยู แตวา ๒ วันครึง่ เสร็จแลว เงินมันก็หมุนขึ้นมาอยางนี้ละ ถึงวาเหลือเชือ่ วางัน้ นะ
เราพูดยอ ๆ เทานีล้ ะ นีเ่ ปนเครือ่ งหนุนขึน้ อีก
อยางอืน่ ก็มาเรือ่ ยๆเวลานี้ เขาก็อยากพูดถึงเรื่องพุทธศาสนา เราก็เปนลูกศิษยพระ
พุทธเจา เราก็ไมเคยมีเลหเ หลีย่ มอะไร ในหัวใจเรามีแตธรรมลวน ๆ เมื่อเขาพูดอะไรเราก็
พิจารณา เพราะอํานาจคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆนี้ครอบหัวใจของชาติไทยเรา
อยูแลว เวลาทําอะไรนีเ้ ขากระซิบออกมานีเ้ ราก็ฟง เปนแตเพียงวาบางขอเราก็ตอบบาง
บางขอนิ่งเฉยปลอยใหเขาพูดไป เมื่อเปนธรรมแลวปลอยใหเขาพูดไป ถาพูดตอบรับกัน
ผลไดเสียจะมีในนัน้ ๆ เราก็ไมพูดเสีย อยางนีม้ เี ปนลําดับลําดา ดวยอํานาจพุทธศาสนา
ของเรานีล้ ะ เขาขยับเขามาเรือ่ ย ๆ แตเราคอยปดออกขางนอกไปเสียไมใหเขามา ถาไมใช
พุทธศาสนามันจะเปนไปไดยังไง ๆ
จากนั้นเขาก็มาถามเราอีกกอนที่จะขายพันธบัตร วาจะใหชอ่ื พันธบัตรออมทรัพย
ชวยชาติ คือตั้งสัจอธิษฐาน คุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ คุณครูบาอาจารย ขอให
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ความปรารถนานีส้ าํ เร็จ แลวก็เขียนอันนีแ้ ทรกอยูใ นนัน้ ในนามของการชวยชาติเขาใจไหม
คือพันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ เลยเอานี้ออกประกาศ นีม่ นั จะเปนเพราะเรือ่ งพุทธศาสนา
เราไหม เราอยากตีปากเอา มันโมโห ไดก็ไดมาแลวยังไปหางมหาตามรอยอยู มันอะไรกัน
นีล่ ะเรือ่ งราวทีเ่ ปนมาแลวเปนทีน่ า ปลืม้ ใจสําหรับพีน่ อ งชาวไทยเรา ในการชวยชาติคราวนีร้ ู
สึกวามีแตการขึน้ โดยลําดับลําดา ไมมีการทรุด ไมมีอุปสรรค มากีดขวางหรือทําลายการ
ดําเนินของเรา ทั้งประเทศคอยเปนคอยไป
เวลานี้ก็ไดทองคําตั้ง ๕ พันกิโลแลววางัน้ เลย ก็ยังเหลืออยูอีก ๔ พันกวากิโล นีเ่ รา
มีความมุง หมายและประกาศใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบโดยทัว่ กันแลววา ยังไงขอใหไดทองคํา
น้าํ หนัก ๑๐ ตันในการชวยชาติคราวนี้ จะสมเกียรติแหงชาติไทยของเรา ซึ่งเปนชาติไทยทั้ง
ประเทศมานาน แลวจะถูกลมจมลงเมื่อ ๒-๓ ปมานี้ เวลานีค้ อ ยฟน ตัวขึน้ มา ๆ เมื่อฟนตัว
ขึน้ มาแลวจะเอาอะไรเปนเกียรติแหงชาติไทยของเรา ก็ไมมองเห็นอะไร เห็นตั้งแตทองคํา
เปนเกียรติแหงการชวยชาติของพี่นองชาวไทยเรา เปน ๑๐ ตัน นีล่ ะเราพูดอยางนี้ เพราะ
ฉะนั้นจึงไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกัน ยังไงเราตองพยายามใหไดทองคําน้ํา
หนัก ๑๐ ตัน
เวลานีข้ าดอยูเ พียง ๔ ตันกวาเทานัน้ ๕ ตันนัน้ เราผานมาเรียบรอยแลว ยังเหลือ
เพียงเทานี้ ยังไงขอใหได ไดอันนี้จะเปนความอบอุนแกคนทั้งชาติ ลมหายใจโลง ๆ ไปเลย
เราไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน จากนั้นก็เปนกิตติศัพทกิตติคุณชื่อเสียงความดีงามทั้งหลาย
ของประเทศไทยเราจะออกจากทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน เพราะการชวยชาติคราวนี้ นีล่ ะเปน
พยานกันวา พี่นองชาวไทยชวยชาติคราวนี้มีอะไรเปนเครื่องยืนยัน ก็บอกวาทองคําน้ําหนัก
๑๐ ตัน แลวดอลลารเราคอนขางแนใจแลววาจะไดถงึ ๑๐ ลาน เพราะเวลานีไ้ ด ๗ ลาน
แลว ก็ยังอีก ๓ ลาน ๓ ลานกับทองคําจะถึง ๑๐ ตันนัน้ มันก็เปนเวลานาน ยังไงเราคอน
ขางแนใจแลววาจะไดดอลลารถงึ ๑๐ ลานนะ
สวนเงินสดนั้นเราไดแยกออกไปซื้อทองคํารวมเปนเงิน ๙๔๑ ลานไปเลย รวมทัง้
ดอลลาร ๑๐ ลาน คือเราเอาเงินจากบัญชีธนาคารชาตินน้ั ไปซือ้ ดอลลาร ๑๐ ลาน คือ
ดอลลารจะเอาเขาพรอมกับทองคําใหได ๓ แสน แตมันขาด ๓ แสน เราเลยไปถอนเอาเงิน
๑๐ ลานมาซือ้ ดอลลารใหได ๓ แสน จึงเปนอันวาซื้อทองคํานั้น ๙๓๑ ลาน ซือ้ ดอลลาร
๑๐ ลาน เปน ๙๔๑ ลาน ทีซ่ อ้ื เขาเรียบรอยแลวนะ นี่หมายถึงเงินสดที่เราออก เอาเขาคลัง
หลวง นอกนั้นกระจายทั่วประเทศไทย สรางทุกสิ่งทุกอยางดังเคยประกาศใหพี่นองทั้ง
หลายทราบแลว ตั้งแตคนทุกขคนจน สถานสงเคราะห โรงร่าํ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่
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ราชการตาง ๆ เปนเงินเหลานีท้ ง้ั นัน้ ทีพ่ น่ี อ งทัง้ หลายบริจาคดวยความรักชาติพรอมหนา
กัน ออกไปทั่วไปหมด ไมวา ภาคไหน ๆ โรงร่าํ โรงเรียน โรงพยาบาล นีล่ ะเปนฝายเงินสด
เราก็พยายามที่จะเจียดเงินอันนี้เขาสูคลังหลวงอยูเสมอคือไปซื้อทองคํา แตความจํา
เปนของทางคนทั้งชาติก็ คนนั้นมาขอคนนี้มาขออยูเรื่อย รวมไปหมดทั้งวงราชการ ทั้งโรง
ร่าํ โรงเรียน โรงพยาบาลอยางนี้มาขออยูตลอด แทบจะไมเวนแตละวัน แบงใหทางนัน้ แบง
ใหทางนี้ ทางนีก้ พ็ ยายามจะเอาเขาคลังหลวง ทางโนนก็มาขอมาดึงไป เลยไมทราบอะไร
ตางคนตางแยงกันอยูเ วลานี้ ระหวางประชาชนกับคลังหลวง คลังหลวงก็จะเอาทองคําเขา
จะเอาเงินเหลานีซ้ อ้ื ทองคําเขาสูค ลังหลวง ประชาชนยังอันนั้นไมมี อันนี้ไมมีอยูนั่น มาดึง
อีกอยูอยางนั้นเรื่องราวมัน เพราะฉะนั้นถึงไมไดเขาคลังหลวงเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะคน
ทัง้ ประเทศมีความจําเปนทัว่ หนาหมด เราไมดแู ลกันใครจะดูแล แนะ สมบัตเิ หลานีก้ ม็ า
เพื่อประเทศ ทีนี้ที่ไหนมันบกพรองที่ควรจะหนุนกัน ก็ตองหนุนใชไหมละ
นี่ละเรื่องราวมันที่ไมไดตามมักตามหมายวา ใหเขาไดทองคําเทานั้น ๆ ไมไดอยาง
นีแ้ หละ ทางโนนมาขอทางนี้มาขอ ทางนั้นมาออด ทางนี้มาออน เราเลยจะตาย นีแ่ หละ
เรือ่ งราวมัน เวลานีเ้ หลือเงินในโครงการชวยชาติกป็ ระมาณ ๕๐ ลาน สวนกฐิน ๘๔,๐๐๐
กองนี้อยูในบัญชีหมดแลว ๕๐ ลานนีโ่ ครงการชวยชาติตา งหาก สวนกฐินเพือ่ ทองคําเรานี้
ยังไมไดถอนนะ ใหรอไวเสียกอน นี้ก็กะวาจะรอวันที่ ๒๔ บรรดาลูกศิษยลกู หาพระ
กรรมฐานทัง้ หลายทานจะมารวมกันทีห่ นาศาลาหนาวัด วันที่ ๒๔ ขางหนานี้ จะรวบรวม
ทองคําไดมากนอยเทาไร เราจะทราบตอนนัน้ พอทราบเรียบรอยแลวจะรีบสงทองคําไป นี่
ละมันจะรอนถึงเงินในธนาคาร เงินทอดกฐินนะ รอนมากรอนนอยจะรูต รงนีล้ ะ คอยรวม
ทองคํานี้ไปเสียกอน กรุณาพีน่ อ งทัง้ หลายทราบตามนีน้ ะ
เราไดพยายามเต็มกําลังความสามารถของเราทุกอยางแลว เรื่องสมบัติเงินทองทั้ง
หลายทีพ่ น่ี อ งบริจาค เราแบมือหรือเปดอกเลย บอกวาเราไมเคยแตะแมสกั บาทหนึง่
ฟงซิ เงินของคนทัง้ ประเทศมาผานเราคนเดียว ไมมรี ว่ั ไหลแตกซึมนีเ้ คยมีเหรอ เรานี้
ประกาศไดปาง ๆ บอกวามี คือเรา วาอยางนัน้ เลย ไมมีคําที่วาจะรั่วไหลแตกซึมไปไหน
วาไปหยิบเอาอันนัน้ อันนีม้ าดวยความไมบริสทุ ธิอ์ ยางนี้ เราไมมเี ลย ขนาดนัน้ ละ เราชวยพี่
นองทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นถึงพูดไดเต็มปาก ๆ ทุกอยาง ๆ ดวยความบริสทุ ธิใ์ จและความเมตตา
ครอบประเทศไทยไวเลย ขอใหพี่นองทั้งหลายกรุณาทราบตามนี้ จตุปจจัยไทยทานที่
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บริจาคที่ไหนมาจะเขาจุดมุงหมายของพี่นองทั้งนั้นไมเปนอยางอื่น อันสําคัญอยูตรงนี้นะ
วันนี้ก็ไมไดเทศนอะไรมากละนะ นี้มันก็พอสมควรแลว
ลูกศิษย
หลวงตาคะตอนพิจารณารางกายนี่
พอลอกหนังออกแลวก็เห็นเนื้อแดง
แลวจะมีหนอนขึ้นตามตัว พิจารณาไปเลือดเนื้อก็จะละลายออกกลายเปนกระดูก พอถึง
โครงกระดูกแลวจะพิจารณายังไงคะ
หลวงตา
พิจารณาใหมันพังลงไปซี พอโครงกระดูกแลวก็แตกกระจัดกระจายออก
จากโครงกระดูก ตางอันตางตกเรีย่ ราดไปเลยแลวกําหนดลง จากนี้จะเปนธาตุดิน แลวตัง้
ขึ้นมาใหม เอาใหรปู สวยรูปงาม นี่ละเรื่องธรรมแกกิเลสตองแกกันอยางนี้ เอา ตั้งขึ้นมาให
รูปสวยรูปงามเหมือนเทวดาสูไ มไดโนนละนะ กําหนดวารูปสวยรูปงามมันตายเปนไหม
เมื่อตายแลวเปนยังไง มันก็พองขึ้น ขึ้นอืดขึ้นรา แลวพังลงไปอีก พิจารณาอยูน เ้ี รือ่ ยแลว
จิตจะมีความชํานาญ เห็นชัดเจนเทาไรจิตจะถอยของมัน มันยึดมันถือทุกสัตวทุกบุคคล
พอธรรมชะลางเขาไปนี้ มันจะถอนตัวเขามา ๆ ภาระคือความหนักหนวงถวงใจมันจะถอน
ตัวเขามา เบาเขามา ๆ
ทีนเ้ี วลาสิง่ เหลานีม้ นั ทําลายลงไปหมดแลว อะไรทีย่ งั ไมทาํ ลายเวลานี้ คือจิต จิตนั่น
จะสวางไสว จะเปนตัวของตัว รูเ ดน ดูสง่ิ เหลานีต้ วั ทีม่ นั เขาไปครองอยูใ นราง พอดูอันนี้
หมดแลว นี่อาศัยอะไร สิง่ เหลานีอ้ าศัยไดไหม ถามเจาของซิ อาศัยอันนี้ อันนี้ก็พัง แลวจิต
ยังไมถอยอยูหรือเรื่องที่จะหาใหมอีกนะ ยึดอันนั้นอีกยึดอันนี้อีกก็พังอีก ๆ เกิดตาย ๆ ยึด
แตละอยาง ๆ เปนกองทุกข ๆ แลวเกิดตาย ๆ มีกองทุกขเจือปนไปตาม ๆ กันเลย ยังจะ
แบกหามกันอยูห รือ พิจารณาอีกใหมนั เห็น ใหมคี วามชํานิชาํ นาญ เขาใจไหมละ ใหมัน
กระจัดกระจาย ทีนเ้ี ราจะสรุปความเลย การพิจารณานีเ้ หมือนเราเขียนหนังสือ ทีแรกทั้ง
เขียนทัง้ ลบ ไมเปนตัวเปนตนเปนอะไรหรอกนะ ครัน้ เขียนไปเขียนมาก็เปนตนเปนตัว อาน
ออกเขียนไดชัดเจนเขาไป ๆ ตอไปเขียนเปนหวัดไปเลย อานนีผ้ งึ เดียวเลย
อันนีค้ วามพิจารณาของเราเมือ่ ชํานาญก็เปนอยางนัน้ คลองตัว ๆ มองเห็นคน ๆ
หนึ่งสัตวตัวหนึ่งนี้มันกระจายไปทันที ๆ นีอ่ าํ นาจแหงปญญาทีม่ คี วามแกลวกลาสามารถ
คลองแคลววองไว มองดูคน ๆ หนึง่ สัตวตวั หนึง่ นี้ เพียงสองสามกาวเทานั้นอันนี้มัน
พิจารณารอบถึง ๕ รอบโนน ฟงซิ เห็นทุกสิ่งทุกอยางถึงสี่หารอบ นีค่ อื ความชํานาญ จาก
นัน้ เราจะกําหนดใหพงั ใหแตกสลายเมือ่ ไรก็ได ๆ นีจ่ วนเขามาละนะทีน่ ่ี มันจะปลอยเขามา
ๆ เขาใจเหรอ เราเอาขัน้ นีเ้ สียกอนนะ เวลาอะไรมันแตกลงไปแลวใหยอนมาดูจิต เปนยัง
ไงจิตแตกเหมือนเขาไหม เมื่อมันไมแตกมันก็สวาง ทีนถ้ี า หากวามันจะสงบก็ใหมนั สงบไป
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เวลาพิจารณาสิง่ เหลานีพ้ งั ลงไป จิตหายกังวลแลว มันอาจจะอยูสงบแนวอยางนี้ก็ได อยาง
หนึ่งมันมีเงื่อนตอที่อยากจะพิจารณาใหแยบคายกวานี้อีก ยังมี มันเปนตามอุบายของเจา
ของที่เกิดในจิตของเจาของเอง ถาควรมันจะพักสงบดูสง่ิ เหลานีก้ ใ็ หสงบเสีย หรือมันยังพอ
ใจที่จะพิจารณาอีกก็ใหมันพิจารณา เขาใจหรือ เพียงเทานี้ เอาเทานีก้ อ น เอาละพอ
เราอยากใหพน่ี อ งชาวไทยเรานีท้ ถ่ี อื ศาสนาพุทธไดภาวนากันบาง จะไดเห็นความ
เลิศเลอของจิตใจ ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาใจ และไมมีอะไรเลวรายยิ่งกวาใจที่ติดพันกับ
กิเลส จิตจึงเปนจิตทีเ่ หลวไหลโลเลหาคุณคาราคาไมได เพราะกิเลสตัวไมมคี ณ
ุ คาไมมรี าคา
ตัวเปนพิษเปนภัยครอบครองไวหมด ใจของเราทุกคน ๆ ถามีกิเลสครอบอยูอยางนี้มาก ๆ
หนา ๆ แลวก็เลวไปดวยกันทั้งนั้น เรื่องสูงเรื่องต่ําอะไร ๆ มันคาดไวเฉย ๆ กิเลสหลอก
เฉย ๆ ตัวจริง ๆ กิเลสอยูภ ายในหุม หอภายในใหหลง ใหพจิ ารณา
ใหพากันภาวนาบาง อยางนอยเอาคําบริกรรมเสียกอน เชนเราชอบพุทโธก็บริกรรม
พุทโธ ๆ นัง่ ภาวนาสงบใจ เราจะบริกรรมคําธัมโม หรือสังโฆ หรือคําบริกรรมบทใดทีถ่ กู
จริตจิตใจของเรา นําคํานัน้ มาบริกรรมอยูก บั จิตตรงกลางอก ใหรอู ยูภ ายใน รูอ ยูไ หนก็รู
เถอะขอใหอยูภายในก็แลวกัน ใหมสี ติจดจออยูก บั คําบริกรรม เชนธัมโมก็ใหธัมโม ๆ รูอ ยู
เฉพาะธัมโม โลกอันนี้เหมือนไมมี ใหมแี ตสติครอบอยูก บั คําบริกรรม ทีนร้ี ายของผูบ าํ เพ็ญ
นั้นจะไมเหมือนกัน อาจจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่งก็ได อันนี้
เราไมอยากใหคาด ใหเปนกับตัวเองดีกวาจะรูเอง
ทีนี้จิตที่สรุปผลของมันก็คือวา จิตนี้เมื่อไดอาศัยคําวาธัมโมก็ดี พุทโธก็ดี เปน
เครื่องยึด มีสติกํากับไมใหคิดไปเรื่องอื่น ใหคิดแตเรื่องอารมณของธรรม นีเ่ รียกวาอารมณ
ของธรรม เขาใจไหม อารมณของกิเลสมันอยากไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรือ่ งกิเลสตัณหาทีจ่ ะ
พัวพันเราใหไดรบั ความทุกข นัน้ เรียกวาอารมณของกิเลส กิเลสมันมีอารมณเปนเครือ่ ง
ผลักดัน อยากใหคิดอยางนั้น อยากใหรอู ยางนี้ อยากเห็นอยางนัน้ คืออํานาจของกิเลสมัน
อยูในใจนี้มันผลักดันออกไปใหอยาก ๆ
ทีนเ้ี ราหันจากนัน้ เขามาหาธรรม ไมอยากก็ตาม บังคับใสธรรม เอาธรรมเขามา
บังคับ เชน ธัมโม ๆ บังคับไมใหมันคิดเรื่องนั้น อยูกับธัมโมนาน ๆ เขาจิตจะสงบแนว นี่
อารมณของธรรมทําใจใหสงบแนว ถาอารมณของกิเลสทําใจใหวุน เขาใจหรือ มีสองอยาง
ออกจากใจของเรา ใหกาํ หนดเอาไว อารมณทเ่ี ปนกิเลสทีจ่ ะพัวพันเราใหไดรบั ความทุกข
ความเดือดรอนนัน้ มันจะผลักดันเราใหอยากรูอ ยากเห็น อยากเปนอยางนั้น อยากไดอยาง
นี้ตลอด นี่คืออารมณของกิเลสที่จะมาพัวพันเราใหเกิดความทุกขความกระวนกระวาย ถา
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อารมณของธรรมเอาแคคาํ บริกรรมเสียกอน ยังไมไดกวางขวางนะ บังคับไวกบั คําบริกรรม
มันจะคิดเรื่องอะไรไมใหคิด บังคับใหหนัก เขาใจไหม
บังคับนานเขา ๆ อันนั้นก็สงบ ๆ ธรรมะก็มีกําลังมากขึ้นกดอารมณเหลานั้นลง ๆ
ทีนค้ี อ ยสวางไสวเย็นขึน้ มา ๆ อารมณเหลานัน้ ทีเ่ คยกวนใจมันสงบลง จิตสวางขึ้นมา สงบ
ขึ้นมา ออ ธรรมเปนอยางนี้ นัน่ จับไดแลว อารมณของกิเลสเปนอยางนั้น อารมณของธรรม
เมื่อบังคับ เชนบังคับใสพทุ โธ เปนตนนะ อยูนี้ไมหยุดไมถอย ใหมีสติตั้งมั่นอยูนี้แลวจะ
เปนความสวางไสว นีเ่ รียกวาอารมณของธรรม ซักฟอกจิตใหสวางไสวเปนความสุขขึ้นมา
อารมณของกิเลสมีแตทาํ ใหวา วุน ขุน มัว พากันจําเอานะ
มีสองอยางอารมณที่เกิดขึ้นจากใจเรา ทานจึงเรียกวากิเลส เรียกวาธรรม อารมณ
ของกิเลสผลักดันใหคนหลงตามแลวนําความทุกขขน้ึ มาเผาตัวเอง อารมณของธรรมนี้แม
เบื้องตนจะยังไมพอใจนัก บังคับใสเสียกอน พอบังคับเขาไปไดเห็นผลบางเล็กนอยแลว ที
นี้จะเพิ่มศรัทธาความเชื่อเขาไป ความมีแกใจก็จะเริ่มมีขึ้น หนักเขา ๆ อันนีม้ หี นาเขา ๆ
ความสุขนีค้ อ ยเริม่ ขึน้ ความทุกขของกิเลสที่สรางขึ้นมามันสรางไมได เราไมใหมนั คิด มันก็
สงบเขามา แลวจิตก็เย็น จากนัน้ ก็เย็นเรือ่ ย ๆ ตอไปเรื่องของกิเลสนี้ตีออก ๆ ธรรมะมี
กําลังแลวตีออกเรื่อย เขาใจเหรอ เอาแคนเ้ี สียกอน
อยากใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดภาวนาบาง ความเลิศเลอทีส่ ดุ อยูใ นหัวใจนะ ความเลว
รายทีส่ ดุ ก็ไมเกินหัวใจ ความเลวรายคือกิเลสพาใหเลวราย ความดีเลิศนีค้ อื ธรรมพาใหดี
เลิศ ทั้งสองอยางนี้กําลังแยงนางงามจักรวาล คือจิตกิเลสก็จะเอาเปนสมบัติของตัวเอง
ธรรมก็จะเอาเปนสมบัติของตัวเอง มันแยงกันอยู เพราะฉะนัน้ จึงมอบใหธรรมเปนผูบ กุ
เบิกนะ เราจะเห็น เอาแคนี้กอน เหนือ่ ย ถาพูดถึงเรื่องภาวนามันจะหมุน มันจะคึกคักขึ้น
อาว มันอยากใหใครรูใ ครเห็น มีแตเราพูดคนเดียวมันเหมือนบานีน่ ะ เอาละ
เมื่อวานทองคําได ๕๐ สตางค ดอลลารได ๗๐ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด
๕,๓๙๘ กิโล รวมทองคํากฐินเขาดวย ยังขาดทองคําอยู ๑๖๑ กิโลครึง่ จะครบจํานวน
๕๐๐ กิโลที่จะมอบคลังหลวงนะ กรุณาทราบตามนี้ พอ ไปละที่นี่
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

